OPINIEONDERZOEK
Voorbereiding pandemie

Gericht aan:
Datum:
Projectnummer:
Opgeleverd door:

Huub Sloot, Cordaid
1 februari 2022
1158-13
Josephine Kieft
Daria Malareva
1

Index
Doelstelling onderzoek

3

Belangrijke inzichten

4

Resultaten

5

Verdieping politieke voorkeur en leeftijd

9

Onderzoeksverantwoording

12

Contact

16

2

Technieken
Online vragenlijst

Onderzochte onderdelen
• Respons op Covid-19
• Voorbereiding toekomstige
pandemieën
• Investeringen

DOELSTELLING
Inzicht in de opinie van Nederland
op het gebied van voorbereiden op
een pandemie

Doelgroep
N

700 respondenten,
nationaal representatief
49% Man, 51% Vrouw
18+ jaar
26% Laag, 39% Midden, 35%
Hoog
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Belangrijke inzichten
1 op de 5 Nederlanders vindt dat er voorbereid was op de pandemie

•

•
•

17% van de Nederlanders vindt dat Nederland en de rest van de internationale gemeenschap voorbereid waren om te reageren op de COVID-19 pandemie. De meerderheid (60%)
is het hiermee oneens en vindt dus dat er een gebrek aan voorbereiding was.
20% van de Nederlanders vindt dat Nederland en de rest van de internationale gemeenschap voorbereid waren op de ontwikkeling van de COVID-19 vaccinaties. De helft van de
Nederlanders is het hiermee oneens (51%).
Zowel de Nederlanders met een links politieke voorkeur, als midden of rechts hebben een vergelijkbare mening over de respons op COVID-19 door Nederland en de internationale
gemeenschap. De 18-34 jarigen zijn het vaker eens met de twee stellingen over respons op COVID-19 en daarmee positiever, vergeleken met mensen van 35 jaar of ouder.

Bij de voorbereiding op toekomstige pandemieën vindt de meerderheid van Nederland dat vaccinaties een belangrijke rol spelen en Nederland zich beter moet
voorbereiden

•
•
•
•

De meerderheid van de Nederlanders (72%) vindt dat vaccinaties een belangrijke rol spelen in het verlichten en bestrijden van epidemieën en pandemieën. 13% is het hier niet
mee eens.
8 op de 10 Nederlanders vindt dat Nederland beter voorbereid moet zijn op toekomstige pandemieën. Slechts 4% is het hier niet mee eens.
Nederlanders met een linkse of midden politieke voorkeur zijn het significant vaker eens met de stellingen over voorbereiding op toekomstige pandemieën dan Nederlanders met
een rechtse politieke voorkeur.
Nederlanders van 55 jaar en ouders zijn het significant vaker eens met de stellingen over voorbereiding op toekomstige pandemieën dan Nederlanders met een jongere leeftijd.

7 op de 10 Nederlanders vinden dat de Nederlandse regering meer moet investeren in het onderzoeken en ontwikkelen van vaccinaties tegen besmettelijke ziektes

•
•
•

70% van de Nederlanders vindt dat de Nederlandse regering meer moet investeren in het onderzoeken en ontwikkelen van vaccinaties tegen besmettelijke ziektes, om Nederland
en de rest van de wereld te beschermen tegen toekomstige epidemieën en pandemieën. 9% van de Nederlanders is het hier niet mee eens en 20% van de Nederlanders staat
neutraal tegenover deze stelling.
Nederlanders met een linkse of midden politieke voorkeur zijn het significant vaker eens met de stelling over meer investeren dan Nederlanders met een rechtse politieke
voorkeur.
Nederlanders van 55 jaar en ouders zijn het significant vaker eens met de stellingen over meer investeren dan Nederlanders met een jongere leeftijd.
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RESULTATEN
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Slechts 1 op de 5 Nederlanders vindt dat er voorbereid was om te reageren op
de pandemie en de ontwikkeling van vaccinaties
Respons op Covid-19

17% van de Nederlanders vindt dat
Nederland en de rest van de internationale
gemeenschap voorbereid waren om te
reageren op de COVID-19 pandemie. Dit
betekent dat meer dan de helft van de
Nederlanders het hiermee oneens is. 23%
van de Nederlanders staat neutraal
tegenover deze stelling.

Nederland en de rest van de internationale gemeenschap waren voorbereid om te reageren op de
COVID-19 pandemie.
TOP 2: 17%
5%

11%

23%

36%

Daarnaast vindt 20% van de Nederlanders
dat Nederland en de rest van de
internationale gemeenschap voorbereid
waren op de ontwikkeling van de COVID-19
vaccinaties. Wederom betekent dit dat
ruim de helft van de Nederlanders vindt
dat hier niet goed op was voorbereid. 29%
van de Nederlanders staat neutraal
tegenover deze stelling.

24%

Nederland en de rest van de internationale gemeenschap waren voorbereid op de ontwikkeling
van de COVID-19 vaccinaties.
TOP 2: 20%

5%

14%

29%

34%

17%

Helemaal eens
Eens
Neutraal
Oneens
Helemaal oneens
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De meerderheid van Nederland vindt dat vaccinaties een belangrijke rol spelen en dat Nederland zich beter
moet voorbereiden op toekomstige pandemieën
Voorbereiding op toekomstige pandemieën

Bijna drie kwart van de Nederlanders (72%)
vindt dat vaccinaties een belangrijke rol
spelen in het verlichten en bestrijden van
epidemieën en pandemieën. Slechts 13% is
het hier niet mee eens en 16% staat
neutraal tegenover de stelling.

Vaccinaties spelen een belangrijke rol in het verlichten en bestrijden van epidemieën en
pandemieën.
TOP 2: 72%
33%

38%

16%

Verder vindt 80% van de Nederlanders dat
Nederland beter voorbereid moet zijn op
toekomstige pandemieën. 4% is het hier
niet mee eens en 16% staat neutraal
tegenover deze stelling.

7% 6%

Nederland moet beter voorbereid zijn op toekomstige pandemieën.
TOP 2: 80%
36%

45%

16%

2% 2%

Helemaal eens
Eens
Neutraal
Oneens
Helemaal oneens
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70% van de Nederlanders vindt dat de Nederlandse regering meer moet investeren in het
onderzoeken en ontwikkelen van vaccinaties tegen besmettelijke ziektes
Investeringen
De Nederlandse regering moet meer investeren in het onderzoeken en ontwikkelen van vaccinaties tegen
besmettelijke ziektes, om Nederland en de rest van de wereld te beschermen tegen toekomstige epidemieën en
pandemieën.
TOP 2: 70%
23%

48%

20%

6% 3%

Helemaal eens
Eens
Neutraal
Oneens
Helemaal oneens
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7 op de 10 Nederlanders (70%) vinden dat
de Nederlandse regering meer moet
investeren in het onderzoeken en
ontwikkelen van vaccinaties tegen
besmettelijke ziektes, om Nederland en de
rest van de wereld te beschermen tegen
toekomstige epidemieën en pandemieën.
Zo’n 1 op de 10 Nederlanders is het hier
niet mee eens en 20% van de Nederlanders
staat neutraal tegenover deze stelling.

VERDIEPING
Politieke voorkeur en leeftijd
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Samenvattende tabel politieke voorkeur
Politieke voorkeur
Links
N=215

Midden
N=134

Rechts
N=246

Totaal

Nederland en de rest van de internationale gemeenschap waren voorbereid om te reageren op de
COVID-19 pandemie.

19%

16%

17%

17%

Nederland en de rest van de internationale gemeenschap waren voorbereid op de ontwikkeling van
de COVID-19 vaccinaties.

20%

20%

22%

20%

Vaccinaties spelen een belangrijke rol in het verlichten en bestrijden van epidemieën en
pandemieën.

81%C

80%C

65%

72%

Nederland moet beter voorbereid zijn op toekomstige pandemieën.

87%C

86%C

74%

80%

De Nederlandse regering moet meer investeren in het onderzoeken en ontwikkelen van vaccinaties
tegen besmettelijke ziektes, om Nederland en de rest van de wereld te beschermen tegen
toekomstige epidemieën en pandemieën.

77%C

75%C

63%

70%

Respons op Covid-19

Voorbereiding
toekomstige
pandemieën

Investeringen

A/B/C Significant hoger dan de andere groep,
A=links; B=midden; C=rechts

Top 2 scores: mee eens + helemaal mee eens
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Samenvattende tabel leeftijd
Leeftijd
18-34 jaar
N=205

35-54 jaar
N=243

55+ jaar
N=252

Totaal

Nederland en de rest van de internationale gemeenschap waren voorbereid om te reageren op de
COVID-19 pandemie.

33%BC

13%

8%

17%

Nederland en de rest van de internationale gemeenschap waren voorbereid op de ontwikkeling van de
COVID-19 vaccinaties.

29%BC

17%

14%

20%

Vaccinaties spelen een belangrijke rol in het verlichten en bestrijden van epidemieën en pandemieën.

62%

65%

87%AB

72%

Nederland moet beter voorbereid zijn op toekomstige pandemieën.

70%

77%

91%AB

80%

De Nederlandse regering moet meer investeren in het onderzoeken en ontwikkelen van vaccinaties
tegen besmettelijke ziektes, om Nederland en de rest van de wereld te beschermen tegen toekomstige
epidemieën en pandemieën.

63%

65%

80%AB

70%

Respons op Covid-19

Voorbereiding
toekomstige
pandemieën

Investeringen

A/B/C Significant hoger dan de andere groep, A=1834 jaar; B=35-54 jaar; C=55+ jaar

Top 2 scores: mee eens + helemaal mee eens
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING
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Steekproefsamenstelling (1/3)
Panelleverancier:

Dynata

Veldwerk uitgevoerd in week:

4

Aantal respondenten:

700

Leeftijd

Geslacht
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Opleiding

Steekproefsamenstelling (2/3)
Panelleverancier:

Dynata

Veldwerk uitgevoerd in week:

4

Aantal respondenten:

700

Vaccinatie

Deels
gevaccineerd;
1 vaccinatie
m.u.v. Janssen
vaccin

Deels
gevaccineerd;
2 vaccinaties
of 1 Janssen
vaccin

Ik ben volledig
gevaccineerd,
inclusief
booster vaccin

Ik twijfel nog
om mij te laten
vaccineren

Politieke voorkeur
(1/2)

Ik ben niet van
plan om mij te
laten
vaccineren

Zeg ik liever
niet

14

Steekproefsamenstelling (3/3)
Panelleverancier:

Dynata

Veldwerk uitgevoerd in week:

4

Aantal respondenten:

700

U heeft aangegeven dat u niet weet of liever niet zegt welke partij uw politieke
voorkeur geniet. Kunt u aangeven welk van onderstaande antwoordopties uw
politieke voorkeur het beste omschrijft?

Links
Midden
Rechts
Weet ik niet/ wil ik niet
zeggen

Politieke voorkeur
(2/2)

CDA

ChristenUnie

D66

Forum voor
Democratie

Groen
Links

PvdA

Partij
voor de
Dieren
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PVV

SGP

SP

VVD

Een andere Weet ik niet/
partij
zeg ik liever
niet
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